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1. Inovatívne školiace siete                           

Innovative Training Networks                           

ITN                                                                                                         
(o grant žiada hostiteľská organizácia - 

príjemca grantu)

Obdobie Cieľová skupina Konzorcium
Financovanie                      

z EU
Poznámky

1. Európske školiace siete  (ETN)                                                               
Odborná príprava vedecko-výskumných 

pracovníkov

Grantová dohoda : max.4 roky                                                                

Pracovné zmluvy :                       

3 -36 mesiacov                             

Uprednostňuje sa                         

36 mesiacov

Minimálne 3 partneri z členských 

štátov EÚ alebo pridružených 

krajín                                                            

Konzorčná zmluva - doporučuje sa.                                                                     

Zvyčajný počet 

príjemcov/účastníkov : 6-10                             

100%                                 

max.  540 osobomesiacov                        

1. Výskumný pracovník musí byť zapísaný v 

doktorandskom študijnom programe                                    

2.Medzinárodná mobilita - výskumný 

pracovník nesmie pobývať v krajine 

hostiteľskej inštitúcie viac než 12 mesiacov v 

posledných 3 rokoch pred dátumom náboru

2. Európsky priemyslový doktorát 

(EID)                                                                     

Spoločný doktorandský študijný 

program

Grantová dohoda : max.4 roky                                                                  

Pracovné zmluvy :                       

3 -36 mesiacov                              

Uprednostňuje sa                         

36 mesiacov

Minimálne 2 partneri z členských 

štátov EÚ alebo pridružených 

krajín (min. jeden z akademického 

sektora a a min. jeden z 

neakademického sektora - 

najlepšie podniku)                                                                                                                                                           

Konzorčná zmluva - povinná.                                                                        

Zvyčajný počet 

príjemcov/účastníkov : 2-3

100%                                              

a/  540 osobomesiacov  - 

viac ako 2 partneri                          

b/ 180 osobomesiacov - 

pre dvoch partnerov                        

1. Výskumný pracovník musí byť zapísaný v 

doktorandskom študijnom programe                                    

2.Medzinárodná mobilita - výskumný 

pracovník nesmie pobývať v krajine 

hostiteľskej inštitúcie viac než 12 mesiacov v 

posledných 3 rokoch pred dátumom náboru                                                                               

3. Výskumný pracovník musí stráviť min. 50% 

pracovného času v neakademickom sektore

3. Európske spoločné doktoráty 

(EJD)                                                          

Spoločný doktorandský študijný 

program

Grantová dohoda : max.4 roky                                                                           

Pracovné zmluvy :                       

3 -36 mesiacov                              

Uprednostňuje sa                         

36 mesiacov

Minimálne 3 partneri z členských 

štátov EÚ alebo pridružených 

krajín oprávnení udeľovať 

doktorandský titul                                                                      

Konzorčná zmluva - doporučuje sa.                                               

Zvyčajný počet 

príjemcov/účastníkov : 4-8             

 100%                                                        

max. 540 osobomesiacov                        

1. Výskumný pracovník musí byť zapísaný v 

doktorandskom študijnom programe                                    

2.Medzinárodná mobilita - výskumný 

pracovník nesmie pobývať v krajine 

hostiteľskej inštitúcie viac než 12 mesiacov v 

posledných 3 rokoch pred dátumom náboru

Začínajúci výskumní pracovníci                                                   
(nie titul PhD. a menej ako 4 roky 

výskumnej praxe na plný úväzok)
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2. Individuálne vedecko-výskumné 

pobyty                                                    

Individual Fellowship                                     

IF                                                                                                     
(o grant žiadajú jednotlivci - výskumní 

pracovníci v spolupráci s hostiteľskou 

organizáciou)

Obdobie Cieľová skupina Konzorcium Financovanie Poznámky

1. European Fellowsips  (EF)                            

-  v členských štátoch EU a pridružených 

krajinách (vedecko-výskumný pobyt v 

členských štátoch EU alebo pridružených 

krajinách)

a/ Štandardný EF                                    
príchod z akejkoľvek krajiny do členského 

štátu EU alebo pridruženej krajiny

 1 - 2 roky

b/ Kariérny reštartovací panel 

(CAR)                                                     

príchod z akejkoľvek krajiny do 

členského štátu EU alebo pridruženej 

krajiny.                                                                           

Návrat do výskumu po prerušení 

vedeckej kariéry (napr. materská..)

 1 - 3 roky

c/ Reintegračný panel (RI)                                                     
príchod (návrat) výskumníka 

prichádzajúceho z Tretej krajiny a jeho 

začlenenie do výskumnej pozície v členských 

štátoch EU alebo pridružených krajiách

1 - 2 roky

2. Global Fellowships   (GF)                                  

-  v Tretích krajinách.                             
Odchod výskumníka z Európy do Tretej 

krajiny (1-2 roky) a návrat do Európy (1 rok).                                                                      

Európa = členské štáty EÚ alebo pridružené 

krajiny.

Celkom 2 - 3  roky rozdelené na :                                              

a/ 1-2 roky (výjazdová fáza)                                                 

b/ 1 rok (návratová fáza)

Skúsení výskumní pracovníci                                     

(titul PhD. alebo aspoň 4 roky 

výskumnej praxe na plný úväzok)

nie

100%                                               

z celkových oprávnených 

nákladov na projekt

100%                                               
z celkových oprávnených 

nákladov na projekt

Skúsení výskumní pracovníci                                     

(titul PhD. alebo aspoň 4 roky 

výskumnej praxe na plný úväzok)                           

Prichádzajúci do Európy alebo 

pohybujúci sa v Európe

nie                                       

NOVÉ 2018     WIDENING FELLOWSHIP                                              

Žiadosti o grant MSCA- Individual Fellowship 

(s výnimkou Global Fellowship) , ktoré majú 

uvedenú hostiteľskú inštitúciu v tzv. 

Rozširujúcej sa krajine* a dosiahli stupeň 

hodnotenia 70% a viac avšak bez pridelenia  

finančných zdrojov,  budú automaticky 

zaradené do piliera HORIZONT 2020 „Šírenie  

excelentnosti a zvyšovanie účasti“, čím sa 

zvyšuje šanca na získanie dotácií pre tento 

typ štipendií /pobytov                                                                                                        

*Rozširujúce sa krajiny :                                                              

Krajiny EÚ :  Bulharsko, Cyprus, Česká 

republika,  Estónsko, Chorvátsko, Litva, 

Lotyšsko, Luxemburg, Maďarsko, Malta, 

Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská 

republika, Slovinsko                                                                           

Krajiny pridružené k EÚ :  Albánsko, 

Arménsko, Bosna a Hercegovina, Čierna 

Hora,  Faerské ostrovy, Gruzínsko, 

Macedónsko, Moldavsko, Srbsko,  Tunis, 

Turecko,Ukrajina                                                                                                                         
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3. Výmenné pobyty                        

medzinárodné a medzisektorové                                                 

RISE                                                                                  
(o grant žiada hostiteľská organizácia - 

príjemca grantu)                 

Doba Cieľová skupina Konzorcium Financovanie Poznámky

Výmenné pobyty pracovníkov v 

oblasti výskumu a inovácií :                                                                                                                                                    

a/medzinárodné  - medzi členskými 

štátmi EÚ alebo pridruženými krajinami  

a Tretími krajinami (krajiny mimo EÚ a 

nepridružené)                                                                                              

b/ medzisektorové  - akademický a 

neakademický sektor  (medzi členskými 

štátmi EÚ/pridruženými krajinami - 

výmenný pobyt v rámci Európy)             

Grantová dohoda max. 4 roky                                               

Výmenný pobyt : 1-12 mesiacov, 

môže byť rozdelený na viac častí 

Začínajúci a skúsení výskumníci, 

administratívni, technickí a 

riadiaci pracovníci 

Minimálne 3 partneri  z rôznych 

krajín, pričom  :                                                                                  

a/  ak sú všetci partneri z 

rovnakého sektora (iba 

akademický, iba neakademický), 

aspoň 1 partner musí byť z Tretej 

krajiny                                                                                    

alebo                                                                                          

b/ ak sú všetci partneri z EÚ alebo 

pridružených krajín, apoň jeden 

musí byť z akademického sektora a 

jeden z neakademického sektora                                                       

Konzročná zmluva - doporučuje sa.                                                                           

Zvyčajný počet účastníkov: 4-6                                                

100%                                               

z celkových oprávnených 

nákladov na projekt

Všetci účastníci (výskumní pracovníci, 

personál..) musia byť zapojení do 

výskumných / inovačných aktivít  (pracovať 

vo vysielajúcej organizácii) minimálne 1 

mesiac pred prvým vyslaním na výmenný 

pobyt


